
GÖTEBORG. Ale HF har 
startat säsongen på 
bästa tänkbara sätt.

Tre raka segrar och 
serieledning.

– Vi tänkte fortsätta 
så här, säger en leende 
och spelande tränare, 
Fredrik Berggren efter 
fredagskvällens fullpo-
ängare.

Bjurslätt bjöd hårt mot-
stånd i Lundbystrand. Ale 
kunde säkra segern genom en 
bättre bredd på spelet. Avslu-
ten kom från såväl nio meter 
som från kanterna. Storskyt-
ten, Markus Persson, punkt-
markerades i mitten av andra 
halvlek – en taktik som Ale 
har fått vänja 
sig vid.

– Det brukar 
bli så när 
Mackan har 
haft lite flyt, 
men det är ingen nackdel för 
oss. Vi har många duktiga ge-
nombrottsspelare och när de 
punktmarkerar blir det större 
ytor i försvaret, säger Berg-
gren.

Precis så blev det. Punkt-
markeringen gav inte göte-
borgarna någon önskvärd 
effekt, däremot lossnade det 
för Ale. Jonas Ahlberg och 
Peter Wellin kom in och 
satte några viktiga fullträffar.

– Det är väldigt positivt 
att målen fördelas på många 

händer. Ahlberg ser bättre ut 
än någonsin och nu har Peter 
Wellin tagit sig in i laget på 
allvar, menar Berggren.

Ett annat gott inslag i 
årets Ale HF är målvaktsspe-
let. Torbjörn Mattsson och 

David Nielsen delar på an-
svaret och spelar varsin halv-
lek.

Sporrar varandra
– De sporrar varandra och 
är fenomenala båda två. Idag 

kommer Torbjörn in i andra 
halvlek och stänger rejält. Ett 
par räddningar är av väldigt 
hög klass. Det betyder mycket 
för tryggheten i vårt försvars-
spel. Killarna litar på målvak-
terna, säger Berggren.

Ale HF är efter de tre in-
ledande omgångarna obeseg-
rade och är med i tabelltop-
pen.

– Det vore roligt att stanna 
där ett tag. Killarnas själv-
förtroende växer och plöts-

ligt känner vi att alla mat-
cher kan vinnas, säger Berg-
gen som inte kan påminna sig 
om en liknande säsongstart.

– Under alla mina år i Ale 
tror jag inte att det har hänt.

Vad det betyder och kan 
leda till återstår att se.

Fredrik Berggren var bästa 
målskytt med fem mål, för 
övrigt var skörden jämnt för-
delad.
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Torbjörn Mattsson har inlett 
säsongen förträffligt i Ales 
mål, men det är ändå kon-
kurrens om målvaktsposten. 
David Nielsen 

Tredje raka segern för Ale HFTredje raka segern för Ale HF

Jonas Ahlberg laddar från nio meter. Kantspringaren har en härlig spänst och är riktigt farlig när han får löpa in från kanten 
och ladda bössan.
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Trädgårdsbelysning från GELIA

OBOBS!
ALLTALLTinom dekor- & marksten

Vi monterar belysning i marksten

Besök oss på Hem & Villa på  Svenska Mässan 
i Göteborg den 30/10–2/11. (Butiken är då stängd).

Öppettider
Måndag ........................10-18
Tisdag & onsdag ...........07-16 
Torsdag .........................10-18 
Fredag ..........................07-16 
Lördag ..........................10-14

Under december, 
januari och februari 
har vi speciella vintertider. 
Se hemsida mer informa-
tion och vägbebeskrivning.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, fre 17/10
Bjurslätt – Ale HF 22-27 (11-12)


